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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Teiberių k. senosios kapin÷s
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22239
3. Adresas:
Teiberių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.._______________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Klausučių seniūnija, (8 342) 66 026_______________________________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertyb÷s pagrindinio dosj÷ aprašas,
1996 m.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas:
Vertingosios savyb÷s – nenustatytos. Vert÷ – istorin÷ (memorialin÷ vieta)._________________________
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Kapin÷s– tvarkomos ir prižiūrimos, jų būkl÷ – gera
(1996 m. dosj÷ apraše nurodyta, kad jų būkl÷ buvo bloga). Kapin÷se pastatytas jas žymintis paminklinis
akmuo (foto Nr. 2). Antkapinių statinių nerasta, tačiau beveik pačiame kapinių centre stovi aplūžęs
metalo strypas (foto Nr. 8), kurio paskirtį nustatyti sunku. Kapinių teritorija išvagota didesniais ir
mažesniais grioviais (tai matyti visoje eil÷je fotonuotraukų), yra ir seniai iškastų duobių. Pietin÷je
kapinių pus÷je, prie pat kapinių teritorijos, stovi cisterna, pakelta ant baltų silikatinių plytų mūro (dosj÷
kapinių teritorijos plano br÷žinyje matyti, kad jų yra buvę trys). Šiaurin÷je kapinių pus÷je – lauko
keliukas (foto Nr. 10, 11). Vakarin÷je kapinių pus÷je – arimas (foto Nr. 10). Dosj÷ nurodyta, kad 1996 m.
čia buvo – pieva, tod÷l kapinių aplinka neesminiai yra pakitusi. Pietin÷je – arimas. Rytin÷je – pieva,
krūmokšniai, medelių jaunuolynas (foto Nr. 5).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 11 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę).________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-10-13
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

